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EDITAL
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001/2022ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022
(Processo Administrativo n.° 019830/2021)
(Processo Administrativo n.° 019830/2021)
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de preços,
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Secretariada
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PREGÃO,
na forma
PREGÃO,
na forma
ELETRÔNICA,
dopor
tipolote,
menor
por da
lote,
10.520,
de julho
de
ELETRÔNICA,
do tipo
menor preço
nospreço
termos
Leinos
nº termos
10.520,dadeLei
17nºde
julho de 17
2002,
Decreto
2002,
Decreto
Federal
de 20 de
da Lei Complementar
123,
de 14 de
de
Federal
nº 10.024
denº
2010.024
de setembro
desetembro
2019, da de
Lei 2019,
Complementar
n° 123, de 14n°de
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dedezembro
2006 e suas
2006
e suas atualizações,
7892,
de 23 de
de 2013, aplicando-se
subsidiariamente,
a Lei de
nº
atualizações,
do Decreto do
nº Decreto
7892, denº23
de janeiro
de janeiro
2013, aplicando-se
subsidiariamente,
a Lei nº 8.666,
8.666,
de
21
de
junho
de
1993,
e
as
exigências
estabelecidas
neste
Edital.
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data
dada
sessão:
Data
sessão:18/01/2022
18/01/2022
Horário:
horas
Horário: 0808horas
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deCompras
Compras do
- https://www.gov.br/compras/pt-br/
Local:
do Governo
GovernoFederal
Federal
- https://www.gov.br/compras/pt-br/
1 - DO OBJETO:
1 - DO OBJETO:
1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formalização de ata de
1.1registro
- O objeto
de preços
da presente
para futura
licitação
e eventual
é a escolha
aquisição
da proposta
de material
mais vantajosa
de construção,
para a formalização
destinado à implantação
de ata de de
registro
parte
dedo
preços
Sistema
para
defutura
Esgotamento
e eventual
Sanitário
aquisição
- lado
de Norte,
material
da de
sede
construção,
de Colatina,
destinado
através àdaimplantação
Secretaria Municipal
de parte do
de
Sistema
Obras, conforme
de Esgotamento
condições,
Sanitário
quantidades
- lado
e exigências
Norte, da estabelecidas
sede de Colatina,
neste Edital
através
e seus
da Secretaria
anexos.
Municipal de
Obras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste
e seus de
anexos
quantoadotado
às especificações
do objeto.
1.2Edital
- O critério
julgamento
será o menor
preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus anexos quanto às especificações do objeto.
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2.1 - Os Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no ANEXO II.
2.1 - Os Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no ANEXO II.
2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
2.2advir,
- A existência
preços registrados
obrigaráoua aAdministração
a firmar
contratações
deles poderão
facultada aderealização
de licitaçãonão
específica
contratação direta
para
a aquisição que
pretendida
nas hiadvir,
facultada
a realização
de licitação
específica
ou a contratação
diretaassegurando-se
para a aquisição
póteses
previstas
na Lei Federal
nº. 8.666/93,
mediante
fundamentação,
ao pretendida
beneficiárionas
do
hipóteses
na de
Leifornecimento
Federal nº. 8.666/93,
mediante
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
registro aprevistas
preferência
em igualdade
de condições.
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos
3.1e -entidades
As despesas
inerentes a este
Pregão
correrão
à conta
das àrespectivas
dotações
órgãosda
e
da Administração
Direta
e Indireta
que
aderirem
contratação
e serãoorçamentárias
especificadas dos
ao tempo
entidades
da de
Administração
Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da
autorização
fornecimento.
autorização de fornecimento.
4 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
4 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
4.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Obras.
4.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Obras.
4.2 - Não haverá órgão participante nesta licitação.
4.2 - Não haverá órgão participante nesta licitação.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
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5 -www.gov.br/compras/pt-br/
DO CREDENCIAMENTO: <http://www.gov.br/compras/pt-br/>, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados
na modalidade licitatória
emdo
suasistema
forma eletrônica.
5.3 - O credenciamento
junto ao Pregão,
provedor
implica a responsabilidade da licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
5.2Pregão.
- O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.gov.br/compras/pt-br/ <http://www.gov.br/compras/pt-br/>, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura
de Chaves
Públicas Brasileira
- ICP
- Brasil.
5.4 - A licitante
responsabiliza-se
exclusiva
e formalmente
pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
5.3representante,
- O credenciamento
ao provedor do
do provedor
sistema do
implica
a responsabilidade
licitante
ou de seu
excluída ajunto
responsabilidade
sistema
ou do órgão ou da
entidade
promotora
da
representante
legal
e
a
presunção
de
sua
capacidade
técnica
para
realização
das
transações
inerentes
a este
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
Pregão.
5.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
5.4atualizados
- A licitante
responsabiliza-se
exclusiva pela
e formalmente
transações
efetuadas
em seu ànome,
assume
junto
aos órgãos responsáveis
informação,pelas
devendo
proceder,
imediatamente,
correção
ou à
como
firmes
e
verdadeiras
suas
propostas
e
seus
lances,
inclusive
os
atos
praticados
diretamente
ou
por seu
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
5.5habilitação.
- É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
5.6 - A dos
perda
da senha
a quebra
de incorreção
sigilo deverão
ser comunicadas
alteração
registros
tãoou
logo
identifique
ou aqueles
se tornemimediatamente
desatualizados.ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
6 - DA ADESÃO
À ATA
REGISTRO DE PREÇOS:
momento
daDE
habilitação.
A ata da
desenha
registro
preços,dedurante
sua validade,
com propósito
de estimular
e incentivar
fomentopara
de
5.66.1
- A- perda
ou de
a quebra
sigilo deverão
ser comunicadas
imediatamente
ao provedor
do sistema
competidores
o certame o qual deflui em persecução a proposta mais vantajosa, poderá ser utilizada por
imediato
bloqueiopara
de acesso.
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
do órgão
gerenciador,
desde DE
quePREÇOS:
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
6 -anuência
DA ADESÃO
À ATA
DE REGISTRO
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 057, de 2009.
6.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, com propósito de estimular e incentivar fomento de
competidores
para
certame o qual
deflui emdapersecução
a proposta
vantajosa,
poderá
utilizadanela
por
6.2 - Caberá
aoo fornecedor
beneficiário
Ata de Registro
de mais
Preços,
observadas
as ser
condições
qualquer
órgão ou
entidade
da administração
pública
que não tenha
do certame licitatório,
mediante
estabelecidas,
optar
pela aceitação
ou não do
fornecimento,
desdeparticipado
que este fornecimento
não prejudique
as
anuência
do órgão
gerenciador,
desde com
que odevidamente
justificada
a vantagem
e respeitadas, no que couber, as
obrigações
anteriormente
assumidas
órgão gerenciador
e órgãos
participantes.
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 057, de 2009.
6.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
6.2entidade,
- Caberá
ao por
fornecedor
beneficiário
da do
Atainstrumento
de Registro
de Preços,
observadasnaasatacondições
a cem
cento dos
quantitativos
convocatório
e registrados
de registronela
de
estabelecidas,
optar
pela
aceitação
ou
não
do
fornecimento,
desde
que
este
fornecimento
não
prejudique as
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.4 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
6.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
entidade, a cem por cento dos quantitativos do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.4 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
6.5 - dos
Ao órgão
não participante
que
ata competem
os atos
relativos
à cobrança
do do
cumprimento
cento)
quantitativos
registrados
naaderir
Ata deà Registro
de Preços
e, na
totalidade,
ao dobro
quantitativopelo
de
fornecedor
das
obrigações
contratualmente
assumidas
e
a
aplicação,
observada
a
ampla
defesa
e o contradicada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
tório, de eventuaisdopenalidades
decorrentes
do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação as suas
independentemente
número de órgãos
não participantes
que aderirem.
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
6.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
6.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
6.6.1 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
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fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
participante.
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
7 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
6.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em7.1
até- noventa
observado
prazo de
validade dacujo
Ata ramo
de Registro
de Preços.
Poderãodias,
participar
desteoPregão
interessados
de atividade
seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 6.6.1 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
SICAF.
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada
pelo órgão não participante.
7.1.1 - As licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
7.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
7 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para? ? o agricultor familiar, o
rural
pessoadeste
físicaPregão
e parainteressados
o microempreendedor
individual
MEI,compatível
nos limites
previstos
Lei
7.1produtor
- Poderão
participar
cujo ramo de
atividade- seja
com
o objetoda
desta
Complementar
nº
123,
de
2006.
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.
7.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:
7.1.1 - As licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
7.3.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- Que
não atendam
às condições
destepara
Editalas
e seu(s)
anexo(s); e empresas de pequeno porte, para as
7.27.3.2
- Será
concedido
tratamento
favorecido
microempresas
7.3.3 - Estrangeiros
quemencionadas
não tenham representação
legal
comde
poderes
para receber
citação
sociedades
cooperativas
no artigo 34 da
LeinonºBrasil
11.488,
2007, expressos
para o agricultor
familiar,
o
e responder
conforme determina
Artigo 1.134
do nos
Código
Civil Brasileiro;
produtor
rural administrativa
pessoa físicaouejudicialmente,
para o microempreendedor
individual
- MEI,
limites
previstos da Lei
Complementar
nºenquadrem
123, de 2006.
7.3.4 - Que se
nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
7.3.5 - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação judicial que tenham
7.3seu
- Não
poderão
participar desta
licitação
interessados:
plano
de recuperação
aprovado
pelo os
juízo
competente poderão participar do certame;
7.3.6 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
7.3.1 - Proibidos
de participar
licitações
e celebrar
contratos
forma da
7.3.7 - Organizações
da Sociedade
Civil dedeInteresse
Público
- OSCIP,
atuandoadministrativos,
nessa condiçãona
(Acórdão
nº
legislação
vigente;
746/2014-TCU-Plenário).
7.3.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.4 - Como
condição
para participação
Pregão,
a licitante assinalará
"não"
em campo
própriopara
do
7.3.3
- Estrangeiros
que nãono
tenham
representação
legal no "sim"
Brasiloucom
poderes
expressos
sistema eletrônico,
relativo
às
seguintes
declarações:
receber citação e responder administrativa ou judicialmente, conforme determina Artigo 1.134 do
Código Civil Brasileiro;
7.4.1 - que7.3.4
cumpre
os se
requisitos
estabelecidos
no artigo
3° danoLei
Complementar
123, de
de 1993;
2006, estando apta
- Que
enquadrem
nas vedações
previstas
artigo
9º da Lei nºnº
8.666,
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
7.3.5 - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação judicial
7.4.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
que tenham seu plano de recuperação aprovado pelo juízo competente poderão participar do
do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
certame;
7.4.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
- Entidades
que estejam
reunidas
em consórcio;
assinalação7.3.6
do campo
"não"empresariais
apenas produzirá
o efeito
de a licitante
não ter direito ao tratamento favorecido
- Organizações
Civil deque
Interesse
Público empresa
- OSCIP,deatuando
previsto na7.3.7
Lei Complementar
nº da
123,Sociedade
de 2006, mesmo
microempresa,
pequenonessa
porte;condição
nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.4.2 - que(Acórdão
está ciente
e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
7.4.3 - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
7.4conformidade
- Como condição
participação
no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
com aspara
exigências
editalícias;
sistema
relativo
às seguintes
declarações:
7.4.4 -eletrônico,
que inexistem
fatos
impeditivos
para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
que cumpre
osde
requisitos
no artigoperigoso
3° da Lei
123, de menor
2006,
7.4.5 - que7.4.1
não -emprega
menor
18 anos estabelecidos
em trabalho noturno,
ou Complementar
insalubre e nãonºemprega
estando
apta
a
usufruir
do
tratamento
favorecido
estabelecido
em
seus
arts.
42
a
49;
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
7.4.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a
do forma
campoindependente,
"não" impedirános
o prosseguimento
no certame;
7.4.6 - que a proposta
foiassinalação
elaborada de
termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 16 de setembro de 2009;
7.4.7 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
7.4.8 - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
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7.4.1.2na
- nos
itens emconforme
que a participação
microempresas
empresas
acessibilidade previstas
legislação,
disposto nonão
art.for
93exclusiva
da Lei nºpara
8.213,
de 24 de julhoe de
1991. de
pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter
direito
tratamento
favorecido de
previsto
na condição
Lei Complementar
123, deàs2006,
mesmo
que
7.5 - A declaração
falsa ao
relativa
ao cumprimento
qualquer
sujeitará anºlicitante
sanções
previstas
microempresa,
empresa
de
pequeno
porte;
em lei e neste Edital.
7.4.2 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
7.4.3 - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
8 - DA APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA
E DOS
DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO:
está em conformidade
com as
exigências
editalícias;
7.4.4 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
8.1 - As licitantes
exclusivamente, por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
declararencaminharão,
ocorrências posteriores;
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
7.4.5 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
dessa documentação.
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
7.4.6
que a proposta
foi elaborada
de formadeindependente,
nos termos
da Instrução
8.2 - O envio
da -proposta,
acompanhada
dos documentos
habilitação exigidos
neste Edital,
ocorreráNormativa
por meio
SLTI/MPOG
nº
2,
de
16
de
setembro
de
2009;
de chave de acesso e senha.
7.4.7 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando
o disposto
nos incisos
III edeverão
IV do art.
1º e no inciso
III do art. 5º da
8.3 - As Microempresas
e Empresas
de Pequeno
Porte
encaminhar
a documentação
de Constituição
habilitação,
Federal;
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006. 7.4.8 - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
acessibilidade
previstas
naretirar
legislação,
conforme
disposto enoosart.
93 da Lei de
nº
8.4 - Até aatendam
abertura às
da regras
sessão de
pública,
as licitantes
poderão
ou substituir
a proposta
documentos
de 24 deinseridos
julho de 1991.
habilitação 8.213,
anteriormente
no sistema.
7.58.5
-A
declaração
falsa relativa
ao cumprimento
de qualquer
condição
sujeitará
a licitante
às sanções
previstas
- Não
será estabelecida,
nessa
etapa do certame,
ordem de
classificação
entre
as propostas
apresentadas,
o
emque
lei somente
e neste Edital.
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.6 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
8 -disponibilizados
DA APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA
E DOS
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO:
para avaliação
da pregoeira
e para
acesso públicoDE
após
o encerramento do envio de lances.
8.18.7
- As
licitantes
encaminharão,
exclusivamente,
meio do
sistema,a concomitantemente
com os odocumentos
- Todas
as referências
de tempo
no Edital, por
no aviso
e durante
sessão pública observarão
horário de
deBrasília-DF.
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa
8.8 -documentação.
Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
8.2mensagens
- O envio da
proposta,
documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
emitidas
pelo acompanhada
sistema ou de dos
sua desconexão.
de chave de acesso e senha.
8.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
9 -haja
DO alguma
PREENCHIMENTO
DAregularidade
PROPOSTA:fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
que
restrição de
A licitante
deverá
suapública,
propostaas
mediante
o preenchimento,
no ou
sistema
eletrônico,
dos seguintes
8.49.1- -Até
a abertura
daenviar
sessão
licitantes
poderão retirar
substituir
a proposta
e os
campos:
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- Valor
e totalnessa
do item
ou percentual
deordem
desconto;
8.59.1.1
- Não
será unitário
estabelecida,
etapa
do certame,
de classificação entre as propostas apresentadas, o
9.1.2
Marca;
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
9.1.3 - Fabricante;
Descrição detalhada
do objeto,
contendo
as informações
similares
à especificação
do Termo
de
8.69.1.4
- Os- documentos
que compõem
a proposta
e a habilitação
da licitante
melhor
classificada somente
serão
Referência: indicando,
no quedaforpregoeira
aplicável,e opara
modelo,
prazo
de validade
ou de garantia,
registro ou
disponibilizados
para avaliação
acesso
público
após o encerramento
do número
envio dedo
lances.
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
9.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.
9.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
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bens.
8.7 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília-DF.
9.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
8.8omissão
- Incumbirá
a licitante
acompanhar
ou qualquer
outro
pretexto. as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas
pelo
sistema
de suada
desconexão.
9.5 - O
prazo
de ou
validade
proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
9 -9.6
DO-PREENCHIMENTO
PROPOSTA:
O descumprimentoDA
das
regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e da União, após o devido processo legal, gerar as
9.1seguintes
- A licitante
deverá enviar
sua proposta
o preenchimento,
sistema eletrônico,
dos seguintes
consequências:
assinatura
de prazomediante
para a adoção
das medidas no
necessárias
ao exato cumprimento
da
campos:
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
9.1.1 - Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
por sobrepreço na execução do contrato.
9.1.2 - Marca;
9.1.3 - Fabricante;
10 - DA ABERTURA
DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO
PROPOSTAS
E FORMULAÇÃO
9.1.4 - Descrição
detalhada
do objeto, DAS
contendo
as informações
similaresDEà LANCES:
especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do
10.1 - A abertura
da inscrição
presente do
licitação
em sessão pública,
poro meio
registro ou
bem nodar-se-á
órgão competente,
quando for
caso; de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
9.210.2
- Todas
as especificações
contidas
na propostadesclassificando
vinculam a CONTRATADA.
- A Pregoeira
verificarádoasobjeto
propostas
apresentadas,
desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
9.3as- especificações
Nos valores propostos
todos
os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
técnicas estarão
exigidas inclusos
no Termo
de Referência.
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
10.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
9.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
10.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
tempo ou
realqualquer
por todos
os participantes.
omissão
outro
pretexto.
10.2.3 - A aceitação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
fases
subsequentes.
9.5nas
- O
prazo
de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
10.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas partici parão
de lances.
9.6da- fase
O descumprimento
das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e da União, após o devido processo legal, gerar as
10.4 - Oconsequências:
sistema disponibilizará
campo
próprio
paraa troca
de das
mensagem
a Pregoeira
e as licitantes.
seguintes
assinatura
de prazo
para
adoção
medidasentre
necessárias
ao exato
cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
10.5 - Iniciada
a etapa
competitiva,
asprejuízos
licitantes ao
deverão
lances
por meio de sistema
empresa
contratada
ao pagamento
dos
erário,encaminhar
caso verificada
a exclusivamente
ocorrência de superfaturamento
por
eletrônico,nasendo
imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
sobrepreço
execução
do contrato.
10.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, limitado a duas casas decimais após a vírgula.
10 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:
10.6 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
10.1
- A abertura
da presente
licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
as regras
estabelecidas
no Edital.
horário e local indicados neste Edital.
10.7 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
10.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez) reais.
10.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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em
conformidade
requisitos
estabelecidos
nesteduração
Edital, contenham
vícios e,
insanáveis
ou será
não apresentem
10.10
- A etapacom
de os
lances
da sessão
pública terá
de dez minutos
após isso,
prorrogada
asautomaticamente
especificações técnicas
exigidas
no Termo
delance
Referência.
pelo sistema
quando
houver
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
10.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
- A automática
desclassificação
sempre
registrada
sistema,
com
10.11 - A 10.2.2
prorrogação
da etapaserá
de lances,
de fundamentada
que trata o iteme anterior,
será no
de dois
minutos
e
acompanhamento
em tempo
real por
todosenviados
os participantes.
ocorrerá sucessivamente
sempre
que houver
lances
nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
10.2.3 - A aceitação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito nas fases subsequentes.
10.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
10.3
- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas partici parão da
fase de lances.
10.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,
assessorado
pela
equipe de apoio,
admitir
o reinícioentre
da sessão
públicae de
lances, em prol da
10.4
- O sistema
disponibilizará
campojustificadamente,
próprio para troca
de mensagem
a Pregoeira
as licitantes.
consecução do melhor preço.
10.5 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
10.14 - sendo
Em caso
de falha noinformados
sistema, do
os seu
lances
em desacordo
comconsignado
os subitens
anteriores deverão ser
eletrônico,
imediatamente
recebimento
e do valor
no registro.
desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão
10.5.1
- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, limitado a duas casas decimais
do Ministério
da Economia;
após a vírgula.
10.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
10.6
- As licitantes
poderão
oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
registrado
em primeiro
lugar.
regras estabelecidas no Edital.
10.16 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
10.7
- A licitante
somente poderá
lance inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
menor
lance registrado,
vedada oferecer
a identificação
da licitante.
10.8
- O -intervalo
de diferença
valores entre
os lances,
incidirá
tanto em
lances
10.17
No casomínimo
de desconexão
com de
a Pregoeira,
no decorrer
daque
etapa
competitiva
dorelação
Pregão,aos
o sistema
intermediários
quanto
em
relação
à
proposta
que
cobrir
a
melhor
oferta
deverá
ser
de
R$
10,00
(dez)
reais.
eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.
10.9
- Será
adotadoa para
o envio do
de sistema
lances no
pregão eletrônico
o modo persistir
de disputa
em que
as
10.18
- Quando
desconexão
eletrônico
para a pregoeira
por"ABERTO",
tempo superior
a dez
licitantes
apresentarão
lances públicos
e sucessivos,
com prorrogações.
minutos,
a sessão pública
será suspensa
e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente
pelo
quando
houverserá
lance
ofertado
nos últimos
minutos
do período
duração
da
10.19 - O Critério
desistema
julgamento
adotado
o menor
preço
por lote,dois
conforme
definido
nestede
Edital
e seus
sessão
pública.
anexos.
10.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
10.20 - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
10.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma -vez
encerrada
etapa lances
de lances,
será efetivada
a verificação
automática,
à Receita
Federal,
do porte
10.12
Não
havendoanovos
na forma
estabelecida
nos itens
anteriores,junto
a sessão
pública
encerrar-se-á
da
entidade
empresarial.
O
sistema
identificará
em
coluna
própria
as
microempresas
e
empresas
de
pequeno
automaticamente.
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior
porte, assim
das demaissem
classificadas,
o fim de aplicar-se
o disposto
nos arts.
44 e a45pregoeira,
da LC nº
10.13
- Encerrada
a como
fase competitiva
que haja para
a prorrogação
automática
pelo sistema,
poderá
123, de 2006,
regulamentada
pelo Decreto
nº 8.538, admitir
de 2015.
assessorado
pela
equipe de apoio,
justificadamente,
o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
10.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa
atéde
5%
(cinco
por cento)
melhor
proposta
lance
serão consideradas
10.14
- Emde
caso
falha
no sistema,
osacima
lancesdaem
desacordo
comou
os melhor
subitens
anteriores
deverão ser empatadas
desconsiderados
pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão
com a primeira colocada.
10.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
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do Ministério
da Economia;serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
no prazo estabelecido,
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
10.15
- Nãonoserão
dois ouno
mais
lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
direito,
prazoaceitos
estabelecido
subitem
anterior.
em primeiro lugar.
10.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
10.16
o transcurso
da sessão
pública, as nos
licitantes
serão
informados,
tempo real,
do entre
valor do
que- Durante
se encontrem
nos intervalos
estabelecidos
subitens
anteriores,
seráem
realizado
sorteio
elasmenor
para
lance
vedada
a identificação
dapoderá
licitante.
queregistrado,
se identifique
aquela
que primeiro
apresentar melhor oferta.
10.17
- No
caso de houver
desconexão
com beneficiadas
a Pregoeira, com
no decorrer
da etapa
competitivaem
do relação
Pregão,aoo sistema
10.26
- Quando
propostas
as margens
de preferência
produto
eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
10.18 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
10.27 - A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
10.19 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus
10.28 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
anexos.
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
10.20 - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.28.1 - no país;
10.28.2
por empresas
10.21
- Em- relação
a itensbrasileiras;
não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
10.28.3
- por empresas
em pesquisa
desenvolvimento
de tecnologia
no País;Federal, do porte
uma
vez encerrada
a etapaque
de invistam
lances, será
efetivadae anoverificação
automática,
junto à Receita
por empresasOque
comprovem
cumprimento
de própria
reservaas
demicroempresas
cargos previstaeem
lei para de
pessoa
com
da 10.28.4
entidade- empresarial.
sistema
identificará
em coluna
empresas
pequeno
deficiência
ou
para
reabilitado
da
Previdência
Social
e
que
atendam
às
regras
de
acessibilidade
previstas
na
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
legislação.
porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
10.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
10.22
- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
empatadas.
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira
10.30 - colocada.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
10.23
- A melhor
classificada
nosem
termos
do item
anteriordas
teráprevistas
o direitoneste
de encaminhar
uma última oferta para
proposta,
vedada
a negociação
condições
diferentes
Edital.
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo10.31
sistema,
contados após
comunicação
automática
parapodendo
tanto. ser acompanhada pelas demais licitantes.
- A negociação
será arealizada
por meio
do sistema,
10.24
- Caso
a microempresa
ouaalicitante
empresamelhor
de pequeno
porte que,
melhor
não sehoras,
manifeste
10.32
- A pregoeira
solicitará
classificada
no classificada
prazo de 24 desista
(vinte eou
quatro)
envieno
a
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
apresentados.
10.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
- Após a negociação
do preço,
a Pregoeira
fase de aceitação
e julgamento
proposta.
que10.33
se encontrem
nos intervalos
estabelecidos
nos iniciará
subitensa anteriores,
será realizado
sorteiodaentre
elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11 --DA
ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA
VENCEDORA:
10.26
Quando
houver propostas
beneficiadas
com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
11.1 - Encerrada
a etapa
de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
de preferência,
conforme
regulamento.
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste
emapresentação
seus anexos, pelas
observado
o disposto
no parágrafo
únicocritérios
do art.de
7ºclassificação,
e no § 9º dode
art.
26 do
10.27
- AEdital
ordeme de
licitantes
é utilizada
como um dos
maneira
queDecreto
só poderá
empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
n.º haver
10.024/2019.
11.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
11.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
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de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
10.28
- Havendo
empate
entre propostas
ou lances,
o critério
de desempate
será aquele
previsto
no art.
encargos,
aindaeventual
que o ato
convocatório
da licitação
não tenha
estabelecido
limites mínimos,
exceto
quando
se
3º,referirem
§ 2º, da Lei
nº
8.666,
de
1993,
assegurando-se
a
preferência,
sucessivamente,
aos
bens
produzidos:
a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
10.28.1 - no país;
10.28.2 interessado
- por empresas
brasileiras;
11.3 - Qualquer
poderá
requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade 10.28.3
das propostas,
devendo
apresentar
provas
ou os
indícios
que fundamentam
a suspeita.
- por empresas que invistamas
em
pesquisa
e no
desenvolvimento
de tecnologia
no País;
10.28.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
11.4 - Sepessoa
a proposta
lance vencedor
desclassificado,
a Pregoeira
a proposta
ou lance
com ou
deficiência
ou para for
reabilitado
da Previdência
Socialexaminará
e que atendam
às regras
de
subsequente,
e,
assim
sucessivamente,
na
ordem
de
classificação.
acessibilidade previstas na legislação.
11.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
10.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
empatadas.
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
10.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
11.6 - Acontraproposta
Pregoeira poderá
encaminhar,
meio do osistema
eletrônico,
contraproposta
a licitante
que
eletrônico,
a licitante
que tenhapor
apresentado
melhor preço,
para que
seja obtida melhor
proposta,
apresentou
o
lance
mais
vantajoso,
com
o
fim
de
negociar
a
obtenção
de
melhor
preço,
vedada
a
negociação
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
em condições diversas das previstas neste Edital.
10.31 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
11.7 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar
com a licitante
paraa que
seja obtido
melhor.que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a
10.32
- A pregoeira
solicitará
licitante
melhorpreço
classificada
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos
complementares,
quando
necessários
à podendo
confirmação
daqueles exigidos
nestelicitantes.
Edital e já
11.8 - A negociação
será realizada
por meio
do sistema,
ser acompanhada
pelos demais
apresentados.
11.9 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
10.33
- Após apelo
negociação
a Pregoeira
iniciará
a faseficto,
de aceitação
julgamento
verificação,
sistema,do
dapreço,
eventual
ocorrência
do empate
previsto enos
artigos 44dae proposta.
45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
1111.10
- DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA
VENCEDORA:
- Nos itens não exclusivos
para a participação
de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
11.1
- Encerrada
a etapa ocorrência
de negociação,
a pregoeira
a proposta
emLC
primeiro
lugar
sistema,
da eventual
do empate
ficto,examinará
previsto nos
artigos classificada
44 e 45 da
nº 123,
dequanto
2006,
à adequação
objeto e antes
à compatibilidade
em relação ao máximo estipulado para contratação neste
seguindo-seao
a disciplina
estabelecida,do
se preço
for o caso.
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
11.11 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação da licitante,
observado o disposto neste Edital.
11.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

12 - DA HABILITAÇÃO:
11.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
12.1 - Como
condiçãodos
prévia
ao exameencargos,
da documentação
de habilitação
da licitantedadetentora
proposta
acrescidos
respectivos
ainda que
o ato convocatório
licitação da
não
tenha
classificadaestabelecido
em primeirolimites
lugar, mínimos,
a Pregoeira
verificará
o
eventual
descumprimento
das
condições
de
participação,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
especialmente
quanto
à existência
de sanção
que impeça
a participação
no certame
ou a futura contratação,
própria
licitante,
para os quais
ele renuncie
a parcela
ou à totalidade
da remuneração.
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
- SICAF;
das12.1.1
propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
12.1.2 - Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
11.4
- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
12.1.3 - Cadastro
de Condenações
por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
subsequente,
e, assimNacional
sucessivamente,
na ordem Cíveis
de classificação.
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
12.1.4
Lista
de
Inidôneos,
mantida
pelo
Tribunal
de
Contas
da
União
TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:7263467310545::::P3_TIPO_RELACAO:INI DONEO);
12.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
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responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
11.5
- Na hipótese
de necessidade
suspensão
sessão
para a realização de diligências, com vistas
inclusive
por intermédio
de pessoa de
jurídica
da qualdaseja
sóciopública
majoritário.
ao12.1.6
saneamento
das
propostas,
a
sessão
pública
somente
poderá
ser
reiniciada
mediante aviso
prévio Indiretas,
no sistema
- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências
Impeditivas
o
com,
no
mínimo,
vinte
e
quatro
horas
de
antecedência,
e
a
ocorrência
será
registrada
em
ata.
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
11.6
- A Pregoeira
poderá
encaminhar,
por meio
domeio
sistema
contraproposta
licitante
que apresentou
o
12.1.7
- A tentativa
de burla
será verificada
por
dos eletrônico,
vínculos societários,
linhasade
fornecimento
similares,
lance
mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
dentre
outros.
diversas
previstas
neste
Edital. para manifestação previamente à sua desclassificação.
12.1.8 -das
A licitante
será
convocado
12.1.9 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de
11.7 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
participação.
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
12.1.10 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto
nos arts. será
44 e realizada
45 da Leipor
Complementar
nº 123,
de 2006,
seguindo-se apelos
disciplina
antes
estabelecida
11.8
- A negociação
meio do sistema,
podendo
ser acompanhada
demais
licitantes.
para aceitação da proposta subsequente.

11.9 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
12.2 - Caso
atendidas
de participação,
a habilitação
das licitantes
será
pornºmeio
do
verificação,
pelo
sistema, as
da condições
eventual ocorrência
do empate
ficto, previsto
nos artigos
44 verificada
e 45 da LC
123, de
SICAF,
nos
documentos
por
ele
abrangidos
em
relação
à
habilitação
jurídica,
à
regularidade
fiscal
e
trabalhista,
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03,
de 2018.
11.10
- Nos
itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
12.2.1 -daOeventual
interessado,
para efeitos
de habilitação
prevista
na Instrução
nº 03,
de 2018
sistema,
ocorrência
do empate
ficto, previsto
nos artigos
44 e 45Normativa
da LC nº SEGES/MP
123, de 2006,
seguindo-se
mediante antes
utilização
do sistema,
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
a disciplina
estabelecida,
se deverá
for o caso.
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
11.11
- Encerrada
à aceitação
da proposta,
a pregoeira
verificará
habilitação
da licitante,
12.2.2
- É dever adaanálise
licitantequanto
atualizar
previamente
as comprovações
constantes
do aSICAF
para que
estejam
observado
o disposto
Edital.
vigentes na
data daneste
abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta,
a respectiva documentação atualizada.
12.2.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios
12eletrônicos
- DA HABILITAÇÃO:
oficiais emissores de certidões feita pela pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
12.1
- Como
condição
prévia ao exame
da documentação
de de
habilitação
da complementares,
licitante detentoranecessários
da proposta
12.2.4
- Havendo
a necessidade
de envio
de documentos
habilitação
à
classificada
emdaqueles
primeiro exigidos
lugar, a Pregoeira
verificará
o eventual descumprimento
condições
de participação,
confirmação
neste Edital
e já apresentados,
a licitante será das
convocada
encaminhá-los,
em
especialmente
quanto
à existência
de de
sanção
queeimpeça
participação
ou a futura contratação,
formato digital,
via sistema,
no prazo
24 (vinte
quatro) ahoras,
sob penanodecertame
inabilitação.
mediante
a
consulta
aos
seguintes
cadastros:
12.2.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
12.1.1 - SICAF;
12.2.6 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoeslegalmente12.1.2
permitidos.
apf.apps.tcu.gov.br/);
12.2.7 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a
- Cadastro deverão
Nacional estar
de Condenações
Cíveis
Atos aqueles
de Improbidade
Administrativa,
filial, todos12.1.3
os documentos
em nome da
filial,por
exceto
documentos
que, pela mantido
própria
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.2.8 - Serão
aceitos
registros
CNPJ de licitante
matriz
e filial
com diferenças
de números
de documentos
12.1.4
- Lista
dede Inidôneos,
mantida
pelo
Tribunal
de Contas
da União
- TCU
pertinentes(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:7263467310545::::P3_TIPO_RELACAO:INI
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
DONEO);dessas
contribuições.
12.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
12.2.9 - Também
poderão ser
os sítios
oficiais
certidões,
especialmente
a
sócio majoritário,
porconsultados
força do artigo
12 da
Lei n°emissores
8.429, dede1992,
que prevê,
dentre asquando
sanções
licitante esteja
com alguma
documentação
vencidadejunto
ao improbidade
SICAF.
impostas
ao responsável
pela prática
ato de
administrativa, a proibição de contratar
12.2.10 - Ressalvado
dispostoinclusive
no itempor
4.3,
as licitantes
deverão
encaminhar,
nos sócio
termos
deste Edital, a
com o Podero Público,
intermédio
de pessoa
jurídica
da qual seja
majoritário.
documentação
relacionada
nos
itens
a
seguir,
para
fins
de
habilitação:
12.1.6 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
12.3 - Habilitação jurídica:
12.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
12.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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no Relatório
de Ocorrências
Impeditivas
Indiretas.
12.3.3 - Noapontadas
caso de sociedade
empresária
ou empresa
individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo,12.1.7
estatuto
contrato
devidamente
na Junta
Comercial
da de
respectiva
sede,
- A ou
tentativa
de social
burla em
serávigor,
verificada
por meioregistrado
dos vínculos
societários,
linhas
fornecimento
acompanhado
de documento
comprobatório de seus administradores;
similares,
dentre outros.
12.3.4 - Inscrição
Registroserá
Público
de Empresas
Mercantis onde
opera, comà sua
averbação
no Registro onde tem
12.1.8 -no
A licitante
convocado
para manifestação
previamente
desclassificação.
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
12.1.9 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará a licitante inabilitada, por falta de
12.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
condição de participação.
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
caso de inabilitação,
haverá
nova verificação,
pelo sistema,
eventual
12.3.6 - No12.1.10
caso de- No
microempresa
ou empresa
de pequeno
porte: certidão
expedidadapela
Junta ocorrência
Comercial do
ou
empate
ficto,
previsto
nos
arts.
44
e
45
da
Lei
Complementar
nº
123,
de
2006,
seguindo-se
a
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
disciplina
antes
estabelecida
para
aceitação
da
proposta
subsequente.
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
12.2
- Caso
condições ata
de participação,
das licitantes
será
verificada
meio do SICAF,
12.3.7
- Noatendidas
caso de as
cooperativa:
de fundaçãoaehabilitação
estatuto social
em vigor,
com
a ata dapor
assembleia
que o
nos
documentos
por
ele
abrangidos
em
relação
à
habilitação
jurídica,
à
regularidade
fiscal
e
à
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoastrabalhista,
Jurídicas da
qualificação
econômica
financeira
e habilitação
técnica,
o disposto
Normativa SEGES/MP
respectiva sede,
bem como
o registro
de que trata
o art.conforme
107 da Lei
nº 5.764,na
deInstrução
1971;
nº12.3.8
03, de -2018.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização,
conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro;
12.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
12.3.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
respectiva;
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
12.2.2 - Éfiscal
dever
da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
12.4 - Regularidade
e trabalhista:
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação
da proposta,
a respectiva
atualizada.
12.4.1 - prova
de regularidade
fiscal perante
a Fazendadocumentação
Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida
12.2.3
- OSecretaria
descumprimento
do subitem
implicará
da licitante, exceto
se a
conjuntamente
pela
da Receita
Federal acima
do Brasil
(RFB) ae inabilitação
pela Procuradoria-Geral
da Fazenda
consulta
aos sítios
eletrônicos
oficiaistributários
emissoresfederais
de certidões
feita Ativa
pela pregoeira
em
Nacional (PGFN),
referente
a todos
os créditos
e à Dívida
da União lograr
(DAU) êxito
por elas
encontrar
a(s)aqueles
certidão(ões)
válida(s),
conforme
art. 43,
§3º,
do Decreto
10.024,Conjunta
de 2019.nº 1.751, de
administrados,
inclusive
relativos
à Seguridade
Social,
nos
termos
da Portaria
02/10/2014,12.2.4
do Secretário
da Receita
Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral
Nacional;
- Havendo
a necessidade
de envio
de documentos da
de Fazenda
habilitação
complementares,
necessários
à confirmação
daqueles
exigidos
neste
Editaldae Certidão
já apresentados,
a licitante
12.4.2 - Prova
de regularidade
para com
a Fazenda
Estadual,
através
Negativa de
Débitos eserá
da
convocada
encaminhá-los,
em formato
digital,
sistema,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
Certidão Negativa
de Dívida
Ativa ou Certidão
Positiva
comvia
efeitos
de Negativa;
penade
deregularidade
inabilitação. para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e da
12.4.3 - Prova
Certidão Negativa
de
Dívida Ativa
ou Certidão
Positivadecom
efeitos de Negativa;
12.2.5 - Somente
haverá
a necessidade
comprovação
do preenchimento de requisitos mediante
12.4.4 - prova
de
regularidade
com
o
Fundo
de
Garantia
do
Tempo
de Serviço?
(FGTS);
apresentação dos documentos originais não-digitais
quando
houver?dúvida
em relação à integridade
12.4.5 - prova
de inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
do documento
digital.
de certidão12.2.6
negativa
ou positiva
com efeito
de negativa,
nos termos
doindicação
Título VII-A
Consolidação
das Leis
do
- Não
serão aceitos
documentos
de habilitação
com
de da
CNPJ/CPF
diferentes,
salvo
Trabalho, aprovada
pelo
Decreto-Lei
5.452,
de
1º
de
maio
de
1943;
aqueles legalmente permitidos.
12.4.6 - caso
a licitante
considerado
isento
dos os
tributos
federais,
estaduais
ouem
municipais
12.2.7
- Se a seja
licitante
for a matriz,
todos
documentos
deverão
estar
nome darelacionados
matriz, e seao
a
objeto licitatório,
deverá
comprovar
tal
condição
mediante
declaração
das
respectivas
Fazendas
do
domicílio
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aquelesseu
documentos
ou sede, ouque,
outra
equivalente,
na forma
da lei;
pela
própria natureza,
comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
12.2.8 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
12.5 - Qualificação Econômico-Financeira:
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
12.5.1 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
- Também
ser consultados
oficiais econômico-financeira
emissores de certidões,
certidão da12.2.9
instância
judicialpoderão
competente
atestando osa sítios
capacidade
da especialmente
empresa em
quando
a
licitante
esteja
com
alguma
documentação
vencida
junto
ao
SICAF.
recuperação judicial, em vigência;
12.2.10
- Ressalvado
no item
as licitantesempresa
deverão de
encaminhar,
nos termos
deste
12.5.2 - caso
a licitante
detentora ododisposto
menor preço
seja4.3,
microempresa,
pequeno porte,
ou sociedade
Edital,
a
documentação
relacionada
nos
itens
a
seguir,
para
fins
de
habilitação:
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação;
12.6 - Qualificação Técnica:
12.6.1 - Comprovação de aptidão da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de uma ou mais certidões ou um ou mais atestados, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado;
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12.3
- Habilitação
jurídica:
12.6.1.1
- A certidão
ou Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado da pessoa
jurídica emitente, constando endereço, CNPJ, endereço eletrônico, e identificação do nome e cargo do
signatário;12.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.7 - A 12.3.2
licitante- enquadrado
como de
microempreendedor
individual
que- MEI:
pretenda
auferir os
Em se tratando
microempreendedor
individual
Certificado
da benefícios
Condição do
de
Individual
CCMEI, cuja n.aceitação
ficará estará
condicionada
à verificação
tratamentoMicroempreendedor
diferenciado previstos
na Lei -Complementar
123, de 2006,
dispensado
da prova da
de
autenticidade
nocontribuintes
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
inscrição nos
cadastros de
estadual e municipal.
12.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 12.8 - A existência
de constitutivo,
restrição relativamente
regularidade
trabalhista
não impede
que analicitante
EIRELI: ato
estatuto ouà contrato
socialfiscal
em evigor,
devidamente
registrado
Junta
qualificadaComercial
como microempresa
ou sede,
empresa
de pequenode
porte
seja declarada
vencedora,
uma administradores;
vez que atenda a
da respectiva
acompanhado
documento
comprobatório
de seus
todas as demais
dono
edital.
12.3.4 exigências
- Inscrição
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
12.9 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
12.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
12.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
12.3.6
caso
microempresa
ou empresa
de pequeno
pelafiscal
Junta
de pequeno
porte,- eNouma
vezde
constatada
a existência
de alguma
restrição porte:
no quecertidão
tange à expedida
regularidade
e
Comercial
ou
pelo
Registro
Civil
das
Pessoas
Jurídicas,
conforme
o
caso,
que
comprove
a
condição
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
blica, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.3.7 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
aprovou, devidamente
arquivado
Junta Comercial
ou inscrito
no Registro
das
12.10.1 - Aque
nãooregularização
fiscal no prazo
previsto na
no subitem
anterior acarretará
a inabilitação
da Civil
licitante,
Pessoas
Jurídicas
da respectiva
sede, sendo
bem como
o registro
de que trata
art. 107 remanescentes,
da Lei nº 5.764, de
sem prejuízo
das sanções
previstas
neste Edital,
facultada
a convocação
das olicitantes
na
ordem de 1971;
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
12.3.8 - No
caso de com
empresa
ourestrição
sociedade
em fiscal,
funcionamento
no País:
decreto
de
porte ou sociedade
cooperativa
alguma
na estrangeira
documentação
será concedido
o mesmo
prazo
autorização, conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro;
para regularização.
12.3.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação
respectiva;
12.11 - Havendo
necessidade
de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderá a
sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
12.4 - Regularidade fiscal e trabalhista:
12.12 - Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos
exigidos,
ou de
apresentá-los
emfiscal
desacordo
o estabelecido
neste
Edital. apresentação de certidão
12.4.1
- prova
regularidade
perantecom
a Fazenda
Nacional,
mediante
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral
da não
Fazenda
Nacional
(PGFN), referente
a todos os
tributários
federais
e à Dívida
Ativa
12.13 - Nos
itens
exclusivos
a microempresas
e empresas
decréditos
pequeno
porte, em
havendo
inabilitação,
da verificação,
União (DAU)
porsistema,
elas administrados,
relativos
Seguridade
haverá nova
pelo
da eventual inclusive
ocorrênciaaqueles
do empate
ficto,à previsto
nos Social,
artigos nos
44 etermos
45 da
Conjunta nº
1.751, de
02/10/2014,
do para
Secretário
da da
Receita
Federal
do Brasil e da
LC nº 123,da
de Portaria
2006, seguindo-se
a disciplina
antes
estabelecida
aceitação
proposta
subsequente.
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
12.14 - A12.4.2
licitante
provisoriamente
vencedor
uma item,
que Estadual,
estiver concorrendo
outro Negativa
item, ficará
- Prova
de regularidade
paraem
com
Fazenda
através da em
Certidão
de
e daos
Certidão
Negativa
de Dívidacumulativamente,
Ativa ou Certidão isto
Positiva
com efeitos
de Negativa;
obrigado aDébitos
comprovar
requisitos
de habilitação
é, somando
as exigências
do item em
que venceu
às do-item
emde
queregularidade
estiver concorrendo,
sucessivamente,
sob penadadeCertidão
inabilitação,
além de
da
12.4.3
Prova
para come aassim
Fazenda
Municipal, através
Negativa
aplicação das
sanções
cabíveis.
Débitos e da Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
12.4.4 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
12.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.12.4.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.4.6
caso
a licitante seja considerado
isentoVENCEDORA:
dos tributos federais, estaduais ou municipais relacionados ao
13 - -DO
ENCAMINHAMENTO
DA PROPOSTA
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração das
13.1 - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, conforme os subitens 9.4 a 9.7 deste edital, e
deverá:
13.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu
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respectivas
representante
legal; Fazendas do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
13.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de
pagamento.
12.5
- Qualificação Econômico-Financeira:
13.2 - A proposta
final deverá
ser de
documentada
nos autos
e será levada
em consideração
no decorrer
12.5.1 - certidão
negativa
falência expedida
pelo distribuidor
da sede
da pessoa jurídica
ou se forda
o
caso,
certidão
da instância
judicial
competente
atestandoseafor
capacidade
execução do
contrato
e aplicação
de eventual
sanção
à CONTRATADA,
o caso. econômico-financeira da
empresa em recuperação judicial, em vigência;
13.3 - Todas
as especificações
dodetentora
objeto contidas
napreço
proposta,
tais como marca,
modelo,
tipo, fabricante
e
12.5.2
- caso a licitante
do menor
seja microempresa,
empresa
de pequeno
porte, ou
procedência,
vinculamcooperativa
a CONTRATADA.
sociedade
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
13.4 - Os preços
sersob
expressos
moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
algumadeverão
restrição,
pena de em
inabilitação;
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.6 - Qualificação Técnica:
13.5 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência12.6.1
entre os
valores numéricos
e os valores
expressos
por extenso,
prevalecerão
estes últimos.
- Comprovação
de aptidão
da licitante
(pessoa
jurídica)
para desempenho
de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de uma ou mais certidões ou um ou
13.6 - A oferta
deverá serfornecidos
firme e precisa,
limitada,
rigorosamente,
ao objeto
deste Edital, sem conter
mais atestados,
por pessoa
jurídica
de direito público
ou privado;
alternativas de preço
ou
de
qualquer
outra
condição
que
induza
o
julgamento
a
mais
de
um resultado,
pena
12.6.1.1 - A certidão ou Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido
em papel sob
timbrado
de desclassificação.
da pessoa jurídica emitente, constando endereço, CNPJ, endereço eletrônico, e identificação
do nome e cargo do signatário;
13.7 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outra licitante.
12.7 - A licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento
previstos
na Leia Complementar
n. 123, odevalor
2006,
dispensado
da prova de inscrição
13.8 - Asdiferenciado
propostas que
contenham
descrição do objeto,
e estará
os documentos
complementares
estarão
nos
cadastros
de
contribuintes
estadual
e
municipal.
disponíveis na internet, após a homologação.
12.8
de restrição
relativamente
regularidade
fiscal manuais,
e trabalhista
não impede se
que
13.9- -AAexistência
proposta final
deverá ser
encaminhadaà com
os respectivos
encartes/folders,
fora olicitante
caso e
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
demais informações pertinentes ao(s) respectivo(s) lote(s) vencidos no certame.
todas as demais exigências do edital.
12.9 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
14 - DOS RECURSOS:
12.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
14.1 - Declarada
a vencedora
e decorrida
a fase de
fiscalnoe que
trabalhista
licitante qualificada
pequeno
porte, e uma
vez constatada
a existência
de regularização
alguma restrição
tange àdaregularidade
fiscal e
como
microempresa
ou
empresa
de
pequeno
porte,
se
for
o
caso,
será
concedido
o
prazo
de, nodomínimo,
30
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
vencedor,
(trinta) minutos,
para queO qualquer
licitante
manifeste aporintenção
de recorrer,
de da
forma
motivada, pública,
isto é,
comprovar
a regularização.
prazo poderá
ser prorrogado
igual período,
a critério
administração
indicando
contrapela
qual(is)
decisão(ões)
recorrer
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
quando
requerida
licitante,
mediantepretende
apresentação
de ejustificativa.
14.2 - Havendo
quem
manifeste,
caberá
a Pregoeira
tempestividade
e a acarretará
existência de
motivação da
12.10.1
- A se
não
regularização
fiscal
no prazoverificar
previstoano
subitem anterior
a inabilitação
intenção delicitante,
recorrer,sem
para prejuízo
decidir sedas
admite
ou nãoprevistas
o recurso,neste
fundamentadamente.
sanções
Edital, sendo facultada a convocação das
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa,
porte
ou sociedade
alguma
restrição na
14.2.1 - Nesse
momento aempresa
Pregoeirade
nãopequeno
adentrará
no mérito
recursal, cooperativa
mas apenas com
verificará
as condições
de
documentação
admissibilidade
do recurso.fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
14.2.2 - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
12.11
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderá a
desse- direito.
sessão,
"chat" aonova
data eo horário
para terá,
a continuidade
daentão,
mesma.
14.2.3 informando
- Uma vezno
admitido
recurso,
recorrente
a partir de
o prazo de três dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
12.12
- Será apresentarem
inabilitado a licitante
que não também
comprovar
sua
habilitação,
seja por
apresentar
quaisquer
dos
querendo,
contrarrazões
pelo
sistema
eletrônico,
emnão
outros
três dias,
que começarão
a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
14.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
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documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
Edital.
12.13 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova
pelo sistema,
da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
15 verificação,
- DA REABERTURA
DA SESSÃO
PÚBLICA:
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
15.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
12.14 - A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar
os requisitos
cumulativamente,
isto é,
somandode
as atos
exigências
do item
em que venceu
às
15.1.1 - Nas
hipótesesde
dehabilitação
provimento
de recurso que leve
à anulação
anteriores
à realização
da sessão
do pública
item em
que
estiver
concorrendo,
e
assim
sucessivamente,
sob
pena
de
inabilitação,
além
da
aplicação
das
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
sanções cabíveis.
anulados e os que dele dependam.
15.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada
12.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal
vencedora.
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
15.2 - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.1 - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
15.3 a- A
convocação
se daráda
porPregoeira
meio do sistema
eletrônico
(chat),
e-mail, os
ou,subitens
ainda, de
fase do
horas,
contar
da solicitação
no sistema
eletrônico,
conforme
9.4acordo
a 9.7 com
destea edital,
e
procedimento
licitatório.
deverá:
15.4 - A 13.1.1
convocação
feita por
dar-se-á de datilografada
acordo comouosdigitada,
dados em
contidos
no sem
SICAF,
sendo
- ser redigida
em e-mail
língua portuguesa,
uma via,
emendas,
responsabilidade
licitante manter
seus dados
cadastrais
atualizados.
rasuras,daentrelinhas
ou ressalvas,
devendo
a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pela
licitante ou seu representante legal;
13.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de
16 - DA ADJUDICAÇÃO
pagamento. E HOMOLOGAÇÃO:
16.1 - O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato da Pregoeira, caso não haja
13.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for o caso.
16.2
- Apósas aespecificações
fase recursal, doconstatada
a regularidade
dos tais
atoscomo
praticados,
a autoridade
competente
13.3
- Todas
objeto contidas
na proposta,
marca, modelo,
tipo, fabricante
e
homologará
o
procedimento
licitatório.
procedência, vinculam a CONTRATADA.
13.4 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
17 -em
DOalgarismos
PREÇO: e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
global
17.1
- Os preçosdivergência
são fixos e entre
irreajustáveis.
13.5
- Ocorrendo
os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
17.2 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
13.6
- A ofertacontidas
deverá ser
firme65e da
precisa,
disposições
no art.
Lei n° limitada,
8.666/93.rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
18 - DO PAGAMENTO:
13.7 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não18.1
corresponda
às especificações
ali contidas
oucom
que oestabeleça
vínculo àaproposta
de outra
licitante.
- O pagamento
será realizado
de acordo
serviço, mediante
apresentação
pela
CONTRATADA, da
Nota Fiscal, ao Município de Colatina/Fundo Municipal de Colatina, acompanhada dos documentos de
13.8
- As propostas
que contenham
a descrição
objeto, o valor
e os documentos
complementares estarão
regularidade
fiscal exigidos
para a habilitação
no do
procedimento
licitatório,
a saber:
disponíveis na internet, após a homologação.
18.1.1 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
18.1.2 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
18.1.3 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
18.1.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal -
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13.9
- A proposta
final
deverá ser encaminhada com os respectivos manuais, encartes/folders, se for o caso e
Município
Sede da
Empresa;
demais
pertinentes
ao(s) respectivo(s)
lote(s)
vencidos
node
certame.
18.1.5informações
- Certidão Negativa
ou Certidão
Positiva com
Efeito
Negativa,
débitos perante a Justiça do Trabalho;
18.1.6 - Comprovação da Inscrição no CNPJ;
18.1.7 - Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
14 - DOS RECURSOS:
18.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável pelo
14.1
- Declarada
vencedora
e decorrida
a fase de regularização
fiscal e trabalhista
da licitante
qualificada
como
recebimento
doaobjeto
licitado
e serão encaminhados
para processamento
e pagamento
no prazo
de 30 (trinta)
microempresa
ou
empresa
de
pequeno
porte,
se
for
o
caso,
será
concedido
o
prazo
de,
no
mínimo,
30
(trinta)
dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is)
pretende
recorrer
por quais através
motivos,de
em
campo
próprio do
sistema.
18.3 -decisão(ões)
Os pagamentos
somente
serãoerealizados
Ordem
Bancária,
ficando
a CONTRATADA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
14.2 - Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
18.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
para
retificação,
estabelecido
queas
o
14.2.1 - Nesse
momentoa aCONTRATADA
Pregoeira nãoprovidências
adentrará no
mérito
recursal,ficando
mas apenas
verificará
prazo para condições
pagamentodeserá
contado
a
partir
da
data
da
regularização
da
pendência.
admissibilidade do recurso.
14.2.2 - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a
18.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
decadência desse direito.
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
14.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis
para apresentar
as no
razões,
pelosocial,
sistema
os demais
licitantes,
logo,
18.6 - Qualquer
alteração feita
Contrato
ato eletrônico,
constitutivoficando
ou estatuto
que modifique
as desde
informações
intimados
para,
querendo,
apresentarem
contrarrazões
também
pelo
sistema
eletrônico,
em
outros
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria, para
dias, que começarão
apreciação três
da autoridade
competente.a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
18.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
14.3
- O acolhimento
do recurso
tão somente
os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
devidos
pela CONTRATADA,
eminvalida
decorrência
de descumprimento
de suas obrigações.
14.4
- Os
autos
do processo
com vista franqueada
aos interessados,
endereço
constante
18.8
- Para
a efetivação
do permanecerão
pagamento a CONTRATADA
deverá manter
as mesmas no
condições
previstas
no neste
edital
Edital.
no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
18.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
1565,
- DA
daREABERTURA
Lei nº 8.666/93.DA SESSÃO PÚBLICA:
15.1
- A sessão
pública
poderá ser
18.10
- Nenhum
pagamento
seráreaberta:
efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
15.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
18.11 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2 - Quando
houver
erro na aceitação
do preço
melhorouclassificado
quando através
a licitante
18.12 - É expressamente
vedado
ao prestador
do serviço efetuar
cobrança
desconto deouduplicatas
de
declarada
vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
rede bancária
ou de terceiros.
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
19 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.2 - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
19.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
15.3
A convocação
se dará por
do sistema
(chat),
e-mail,
ainda,
acordoencontra-se
com a fasenela
do
da -data
de sua convocação,
parameio
assinar
a Ata deeletrônico
Registro de
Preços,
cujoou,
prazo
de de
validade
procedimento licitatório.
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.4 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
19.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
19.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
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responsabilidade
licitante
seus
dados cadastrais
atualizados.
prorrogado umadaúnica
vez,manter
por igual
período,
quando solicitado
pela(s) licitante(s) vencedora(s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.
1619.4
- DA-ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO:
Serão formalizadas
tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as
16.1
- O objeto
da licitaçãopreços
será adjudicado
respectivas
quantidades,
registradosaelicitante
demais declarada
condições.vencedora, por ato da Pregoeira, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
19.4.1 - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou
16.2
- Apóscom
a fase
recursal,
constatada
a regularidade
dos atos
praticados,daa autoridade
homologará
serviços
preços
iguais
aos da licitante
vencedora
na sequência
classificaçãocompetente
do certame,
excluído o
o
procedimento
licitatório.
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º
da Lei nº 8.666, de 1993.

17 - DO PREÇO:
20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
17.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis.
20.1
- Os
critérios dedecorrentes
recebimentodaeAta
aceitação
do objeto
e de poderão
fiscalização
estão
previstos obedecidas
no Termo de
17.2
- As
contratações
de Registro
de Preços
sofrer
alterações,
às
Referência.
disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
- DAS
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
1821
- DO
PAGAMENTO:
21.1
- As
obrigaçõesserá
da CONTRATANTE
e da CONTRATADA
as estabelecidas
no Termo
Referência.
18.1
-O
pagamento
realizado de acordo
com o serviço,são
mediante
a apresentação
peladeCONTRATADA,
da
Nota Fiscal, ao Município de Colatina/Fundo Municipal de Colatina, acompanhada dos documentos de
regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
22 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
18.1.1 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos
Federais
e à administrativa,
Dívida Ativa da nos
União
unificando
Previdenciárias;
22.1 - Comete
infração
termos
da Lei as
nºContribuições
10.520, de 2002,
a licitante/adjudicatária que:
18.1.2 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
22.1.1 - não
assinar
a ata, quando
convocado,
dentro
do prazo
validade
da proposta
18.1.3
- Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
comdeEfeito
Negativa,
de débitos perante a Fazenda
22.1.2 - não
aceitar/retirar
nota de
Estadual
- Estadoa Sede
da empenho
Empresa;dentro do prazo;
22.1.3 - apresentar documentação falsa;
18.1.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda
22.1.4 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Municipal - Município Sede da Empresa;
22.1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5
- Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
22.1.6 - não
mantiver
a proposta;
Trabalho;
22.1.7 - cometer fraude fiscal;
18.1.6 - Comprovação
da Inscrição no CNPJ;
22.1.8 - comportar-se
de modo inidôneo;
18.1.7 - Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de
22.2 - As sanções
Colatina.do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido, injustificadamente.
18.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo
22.3 - Considera-se
comportamento
inidôneo,
outros,
a declaração
quanto às econdições
de
responsável
pelo recebimento
do objeto
licitado entre
e serão
encaminhados
parafalsa
processamento
pagamento
participação,
quanto
ao
enquadramento
como
ME/EPP
ou
o
conluio
entre
as
licitantes,
em
qualquer
momento
da
no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a
22.4 na
- ANota
licitante/adjudicatária
que cometer
qualquer
das
infrações
discriminadas
subitem
anterior ficará
indicar
Fiscal, a Conta-Corrente
e Agência
Bancária
para
emissão
da respectivano
Ordem
Bancária.
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
22.4.1 - Advertência
por faltas
leves, assim entendidas
aquelas que
nãoestabelecido
acarretaremque
prejuízos
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA
providênciascomo
para retificação,
ficando
o
significativos ao objeto da contratação;
22.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da
licitante;
22.4.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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prazo
para
pagamento será
a partir
da data
da pendência.
22.4.4
- Impedimento
de contado
licitar e de
contratar
comdao regularização
Município de Colatina
e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
18.5
- A Nota
Fiscal deverá
conter o mesmo
CNPJ
e razão social
etapa de
Credenciamento
e
22.4.5
- Declaração
de inidoneidade
para licitar
ou contratar
com aapresentados
AdministraçãonaPública,
enquanto
perdurarem
acolhidos
nos
documentos
da
fase
de
Habilitação.
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
18.6
- Qualquer
alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
prejuízos
causados;
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria, para
apreciação
da autoridade
competente.
22.5 - A penalidade
de multa
pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
22.6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional
estrangeira,
cópias do processo
administrativo,
à apuração
da responsabilidade
da
18.8
- Para ou
a efetivação
do pagamento
a CONTRATADA
deverá necessárias
manter as mesmas
condições
previstas no edital
empresa
deverão
ser
remetidas
à
autoridade
competente,
com
despacho
fundamentado,
para
ciência
e
decisão
no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
18.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65,
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
da22.7
Lei nº- 8.666/93.
assegurará o contraditório e a ampla defesa a licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº
8.666, depagamento
1993.
18.10
- Nenhum
será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
22.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator,
carátersob
educativo
pena, bem
como oantecipado.
dano causado à Administração, observado o princípio da
18.11
- Nãoohaverá,
hipótesedaalguma,
pagamento
proporcionalidade.
18.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de
rede
bancária
ou de terceiros.
22.9
- As penalidades
serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.10 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
19 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
19.1
o resultado
da licitação,
terá o adjudicatário
o prazo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
23 -- Homologado
DA IMPUGNAÇÃO
AO EDITAL
E DO PEDIDO
DE ESCLARECIMENTO:
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado,
pena
decair
direito
à contratação,
sem prejuízo
sanções da
previstas
Edital.
23.1 sob
- Até
03 de
(três)
diasdoúteis
antes
da data designada
paradas
a abertura
sessãoneste
pública,
qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
19.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com
23.2 - A impugnação será realizada na forma eletrônica, por meio do e-mail licitacoes.colatina@gmail.com.
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
23.3 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento
impugnação.no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
19.3
- O prazodaestabelecido
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela(s) licitante(s) vencedora(s), durante o seu
23.4 - Acolhida
a impugnação,
será aceito.
definida e publicada nova data para a realização do certame.
transcurso,
e desde
que devidamente
23.5
- Os pedidos
de esclarecimentos
este processo
licitatório deverão
enviados
a Pregoeira,
19.4
- Serão
formalizadas
tantas Atas de referentes
Registro deaPreços
quanto necessárias
para o ser
registro
de todos
os itens
até
03
(três)
dias
úteis
anteriores
à
data
designada
para
abertura
da
sessão
pública,
exclusivamente
por meio
constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns),
as
eletrônicoquantidades,
via internet, preços
no endereço
indicado
no Edital.
respectivas
registrados
e demais
condições.
23.6 - A pregoeira
aos
de das
02 (dois)
diasque
úteis,
contado cotar
da data
19.4.1 - responderá
Será incluído
napedidos
ata, sobdea esclarecimentos
forma de anexo,noo prazo
registro
licitantes
aceitarem
os
bens ou
preços
iguais subsídios
aos da licitante
na sequência
da classificação
de recebimento
do serviços
pedido, ecom
poderá
requisitar
formais vencedora
aos responsáveis
pela elaboração
do editaldo
e
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
dos anexos.
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
23.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
23.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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23.9 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos autos
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
20.1
Os DISPOSIÇÕES
critérios de recebimento
e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
24 -- DAS
GERAIS
Referência.
24.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
2124.2
- DAS
OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE
DA CONTRATADA:
- Não
havendo expediente
ou ocorrendoE qualquer
fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será remarcada e comunicada no sistema, pela Pregoeira.
21.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de Referência.
24.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília-DF.
22 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
24.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem
22.1
- Comete infração
administrativa,
nos termos da
10.520, de
2002, amediante
licitante/adjudicatária
que:
a substância
das propostas,
dos documentos
e Lei
suanºvalidade
jurídica,
despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.1.1 - não assinar a ata, quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta
22.1.2 - nãodo
aceitar/retirar
a nota
de empenho
dentro do
prazo;
24.5 - A homologação
resultado desta
licitação
não implicará
direito
à contratação.
22.1.3 - apresentar documentação falsa;
24.6 - As 22.1.4
normas- deixar
disciplinadoras
da os
licitação
serão exigidos
sempre no
interpretadas
de entregar
documentos
certame; em favor da ampliação da disputa
entre os interessados,
desde
que
não
comprometam
o
interesse
22.1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto; da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
22.1.6 - não mantiver a proposta;
- cometer
fraudetodos
fiscal; os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
24.7 - As22.1.7
licitantes
assumem
Administração
não- comportar-se
será, em nenhum
caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou
22.1.8
de modo
inidôneo;
do resultado do processo licitatório.
22.2 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
24.8 -deNa
contagem
dos prazos não
estabelecidos
Edital e assumido,
seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e
registro
preços
que, convocados,
honrarem oneste
compromisso
injustificadamente.
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.3 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
24.9 - O desatendimento
de exigênciascomo
formais
não essenciais
nãoentre
importará
o afastamento
da licitante,
desde
participação,
quanto ao enquadramento
ME/EPP
ou o conluio
as licitantes,
em qualquer
momento
da
licitação,
mesmo
após
o encerramentododaato,
fase
de lances.os princípios da isonomia e do interesse público.
que seja
possível
o aproveitamento
observados
22.4
- A -licitante/adjudicatária
que entre
cometer
qualquer deste
das infrações
discriminadas
ficará
sujeito,
24.10
Em caso de divergência
disposições
Edital e de
seus anexosnoousubitem
demaisanterior
peças que
compõem
sem
prejuízo da
responsabilidade
e criminal, às seguintes sanções:
o processo,
prevalecerá
as destecivil
Edital.
22.4.1está
- Advertência
por faltas
leves, assim
entendidas
como<https://www.gov.br/compras/pt-br/>
aquelas que não acarretarem prejuízos
24.11 - O Edital
disponibilizado,
na íntegra,
no endereço
eletrônico
e
significativos ao objeto da contratação;
http://www.colatina.es.gov.br/administracao/?pagina=licitacao/licitacoes.
22.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
da licitante;
24.12 - As conduta
informações
complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
fixada para
abertura deda
pública,de contratar
via internet,
através
do ou endereço
eletrônico
22.4.3a- Suspensão
licitarsessão
e impedimento
com o órgão,
entidade
unidade administrativa
licitacoes.colatina@gmail.com,
ou através
telefone
(27)
3177-7866, em
úteis,
no dois
horário
de 07h às 16h.
pela qual a Administração
Públicado
opera
e atua
concretamente,
pelodias
prazo
de até
anos;
22.4.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Colatina e descredenciamento no SICAF,
24.13 - Integram
estedeEdital,
paraanos;
todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
pelo prazo
até cinco
22.4.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
24.13.1
- ANEXO I - da
Termo
de Referência;
motivos
determinantes
punição
ou até que seja promovida a
24.13.2 - ANEXO II - Proposta de Preços;
24.13.3 - ANEXO III - Planilha Orçamentária;
24.13.4 - ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.
Colatina-ES, 04 de janeiro de 2022.
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
_______________________________
PAULO CALIXTO DA SILVA
22.5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais JOÃO
sanções.
Secretário Municipal de Obras
22.6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo, necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
22.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa a licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
22.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
22.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.10 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
23 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
23.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
23.2 - A impugnação será realizada na forma eletrônica, por meio do e-mail licitacoes.colatina@gmail.com.
23.3 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
23.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6 - A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
23.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
23.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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23.9 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos autos
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada e comunicada no sistema, pela Pregoeira.
24.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília-DF.
24.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.5 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
24.7 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
24.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
24.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
24.10 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem
o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.11 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e
http://www.colatina.es.gov.br/administracao/?pagina=licitacao/licitacoes.
24.12 - As informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
fixada para a abertura da sessão pública, via internet, através do endereço eletrônico
licitacoes.colatina@gmail.com, ou através do telefone (27) 3177-7866, em dias úteis, no horário de 07h às 16h.
24.13 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.13.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
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24.13.2 - ANEXO II - Proposta de Preços;
24.13.3 - ANEXO III - Planilha Orçamentária;
24.13.4 - ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.
Colatina-ES, 04 de janeiro de 2022.

_______________________________
JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: O
O OBJETO
OBJETO DA
LICITAÇÃO
É A FORMALIZAÇÃO
DE REGISTRO
DE PREÇOS
PARA FUTURA
E
OBJETO:
DAPRESENTE
PRESENTE
LICITAÇÃO
É A FORMALIZAÇÃO
DE REGISTRO
DE PREÇOS
PARA
EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
MATERIALDE
DEMATERIAL
CONSTRUÇÃO,
À IMPLANTAÇÃO
PARTE DO SISTEMA
FUTURA
E EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE DESTINADO
CONSTRUÇÃO,
DESTINADODE
À IMPLANTAÇÃO
DE
DE ESGOTAMENTO
- LADO NORTE,
DA SEDE- LADO
DE COLATINA,
PARTE
DO SISTEMASANITÁRIO
DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
NORTE,ATRAVÉS
DA SEDEDA
DESECRETARIA
COLATINA,MUNICIPAL
ATRAVÉS
DESECRETARIA
OBRAS DO MUNICÍPIO
DE COLATINA,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
DESTEESPECIFICAÇÕES
TERMO.
DA
MUNICIPAL
DE OBRAS
DO MUNICÍPIO
DE COLATINA,
CONFORME
CONSTANTES DESTE TERMO.
1 - INTRODUÇÃO:
1 - INTRODUÇÃO:
1.1 - O presente Termo é documento integrante de processo deflagrado para instauração de procedimento
licitatório,
cujo objeto
é formalização
ata de registro
de preços
para futura
e eventual
aquisição
de material
1.1
- O presente
Termo
é documentodeintegrante
de processo
deflagrado
para
instauração
de procedimento
de
construção,
destinado
à
implantação
de
parte
do
sistema
de
Esgotamento
Sanitário
lado
Norte,
da sede de
de
licitatório, cujo objeto é formalização de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de material
Colatina,
através
da
Secretaria
Municipal
de
Obras.
construção, destinado à implantação de parte do sistema de Esgotamento Sanitário - lado Norte, da sede de
Colatina, através da Secretaria Municipal de Obras.
2 - OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
2 - OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
2.1 - Este documento tem por finalidade fornecer dados e informações mínimas necessárias aos interessados
em- Este
participar
do certame
licitatório,
sistema
de REGISTRO
DE mínimas
PREÇOS, necessárias
promovido para
aquisição acima
2.1
documento
tem por
finalidadepelo
fornecer
dados
e informações
aos interessados
em
referida, do
bemcertame
como estabelecer
obrigações
sobreDE
a qual
recairá promovido
a adjudicação
do aquisição
certame. acima
participar
licitatório, as
pelo
sistema da
de empresa
REGISTRO
PREÇOS,
para
referida, bem como estabelecer as obrigações da empresa sobre a qual recairá a adjudicação do certame.
3 - JUSTIFICATIVA:
3 - JUSTIFICATIVA:
3.1 - Segue justificativa: "A obra de implantação da 1ª parte da 1ª etapa do sistema de afastamento de esgoto
sanitário
dajustificativa:
sede Colatina
composta
pela Estação
de1ª
Esgoto
04 - EEEN0
04 com capacidade
de
3.1
- Segue
"A éobra
de implantação
da Elevatória
1ª parte da
etapaBruto
do sistema
de afastamento
de esgoto
até 677m³/h
e tubulação
recalque pela
até aEstação
EstaçãoElevatória
de Tratamento
de Esgotos
em- Barbados,
travessia
sanitário
da sede
Colatina édecomposta
de Esgoto
Bruto 04
EEEN0 04além
com da
capacidade
a ponte edotubulação
Rio Pancas
em Santaaté
Helena
e sobre
Segunda Ponte
- BR 259/ES.
Trata-sealém
de aquisição
de
desobre
até 677m³/h
de recalque
a Estação
de aTratamento
de Esgotos
em Barbados,
da travessia
Tuboa de
PVCdoDEFOFO
pressurizado
DN 500mm
7665/2020
que iráTrata-se
compor de
a aquisição
travessia de
da
sobre
ponte
Rio Pancas
em SantaJEI
Helena
e sobre NBR
a Segunda
Ponte(ABNT)
- BR 259/ES.
Tubo
de PVC
pressurizado
JEI DN
500mm NBR
(ABNT)
que oiráSistema
compordea Esgotamento
travessia da
segunda
ponteDEFOFO
e irá interligar
a tubulação
já instalada
até a7665/2020
ETE Barbados.
Integra
segunda
e irádointerligar
já instalada
até a ETE por
Barbados.
Sistema
Esgotamento
Sanitárioponte
da sede
Municípioa etubulação
é responsável
pela transposição
condutoIntegra
forçadoo de
toda ade
porção
norte do
Sanitário
daaté
sede
do Município
e é responsável
pela transposição
por da
conduto
forçadodedeesgotos
toda a total
porção
Município
a ETE
em Barbados,
que corresponde
a cerca de 60%
contribuição
danorte
sede.do
A
Município
a ETE emdoBarbados,
corresponde
a cerca de
60% da
esgotosponte,
total daconforme
sede. A
aquisiçãoaté
fracionada
material que
solicitado
no quantitativo
relativo
à contribuição
travessia nade
segunda
aquisição
material através
solicitado
quantitativo
relativo
travessiapela
na segunda
conforme
definido fracionada
no projeto do
executivo,
deno
registro
de preços,
seà justifica
vantagemponte,
de ser
item dedefinido
grande
norelevância,
projeto executivo,
através
de
registro
de
preços,
se
justifica
pela
vantagem
de
ser
item
de
grande
relevância,
que está com elevada flutuação de mercado, obtendo melhor preço e sem acréscimo de BDI.
Com o
que
está
com legal
elevada
flutuação
de mercado,
obtendo
melhor preço
sem acréscimo
Com o novo
marco
novo
marco
de julho
de 2020,
a meta para
o saneamento
é ae garantia
de 90%de
doBDI.
tratamento
e coleta
de
legal
de julho
2020,
a metaUniversalização
para o saneamento
a garantia
de possível
90% do tratamento
e coletadesta
de esgoto
o fim
esgoto
até odefim
de 2033.
esta, éque
não será
sem a conclusão
obra, até
além
de
decomprometer
2033. Universalização
esta,
não será
possível sem
a conclusão
obra,
além de comprometer a
a interligação
comque
as outras
06 elevatórias
do lado
norte que desta
estão em
andamento.".
interligação com as outras 06 elevatórias do lado norte que estão em andamento.".
4 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:
4 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:
4.1 - O material ofertado deverá atender todas as normas técnicas e legais vigentes.
4.1 - O material ofertado deverá atender todas as normas técnicas e legais vigentes.
ITEMESPECIFICAÇÃOQUANT. MÁXQUANT. MÍNUNID.
01TUBO EM PVC DEFOFO13001UN
Obs.: Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo constante no presente
Termo de Referência prevalecerá o Termo de Referência em consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato
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ITEM ESPECIFICAÇÃO
Convocatório
- PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.
01
TUBO
EM PVC DEFOFO

QUANT. MÁX QUANT. MÍN UNID.
130
01
UN

4.2 - A descrição detalhada dos itens encontra-se especificada no ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Obs.: Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o
descritivo constante no presente Termo de Referência prevalecerá o Termo de
5 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
Referência em consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato Convocatório - PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.
5.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520,
de 2002.
4.2 - A descrição detalhada dos itens encontra-se especificada no ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
6 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
6.1 - Os materiais licitados deverão ser entregues, de forma parcelada, no Almoxarifado Central do Município de
situado
na Avenida
Champagnat,
s/n, Bairro
Marista, Colatina-ES,
de segunda
a sexta-feira,
08h às
5.1Colatina,
- Os bens
a serem
adquiridos
enquadram-se
na classificação
de bens comuns,
nos termos
da Lei das
n° 10.520,
15h.
de 2002.
6.2 - O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados a partir da data de recebimento da
Fornecimento,
ser expedidaDO
peloOBJETO:
Almoxarifado.
6 -Autorização
ENTREGA de
E CRITÉRIOS
DEaACEITAÇÃO
- Omateriais
recebimento
do objeto
desta
dar-se-á:
6.16.3
- Os
licitados
deverão
serlicitação
entregues,
de forma parcelada, no Almoxarifado Central do Município de
Colatina, situado na Avenida Champagnat, s/n, Bairro Marista, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 08h às
6.3.1 - Provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
15h.
6.3.2 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
e especificação
do objeto
e consequente
6.2qualidade,
- O prazoquantidade
de entrega
será de 30 (trinta)
dias
ininterruptos,aceitação.
contados a partir da data de recebimento da
Autorização de Fornecimento, a ser expedida pelo Almoxarifado.
6.4 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
6.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
6.5 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas propostas de preços
vencedoras6.3.1
do certame.
- Provisoriamente, no ato do recebimento dos materiais;
6.3.2 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a
6.6 - Se o verificação
material possuir
prazo dequantidade
validade deverá
ser entregue
com 90%
do seu prazo
vencer, contados da
da qualidade,
e especificação
do objeto
e consequente
aceitação.
data de entrega dos mesmos no Almoxarifado.
6.46.7
- Após
recebimento
provisório,
efetuado
o recebimento
definitivo
dos materiais.
- Os omateriais
a serem
entreguesserá
deverão
obedecer
rigorosamente
às normas
e especificações constantes
neste instrumento, às normas da ANVISA e INMETRO, conforme especificações e necessidade de cada um; às
6.5 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas propostas de preços
normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; e às prescrições e recomendações dos
vencedoras do certame.
fabricantes.
6.66.8
- Se
material
possuir prazo
validade deverá
ser entregue
com 90% do seudos
prazo
vencer,será
contados
da data
- o
Todas
as despesas
comde
transporte,
carregamento
e descarregamento
produtos
por conta
da
de entrega dos mesmos no Almoxarifado.
empresa vencedora.
6.76.9
- Os
materiais
serem
entregues
deverão
obedecer
rigorosamente
normas às
e especificações
constantes
- Por
ocasiãoada
entrega,
caso seja
detectado
que os
materiais nãoàsatendam
especificações técnicas
do
neste
instrumento,
às
normas
da
ANVISA
e
INMETRO,
conforme
especificações
e
necessidade
de
cada
um; às
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa
normas
internacionais
consagradas,
na faltadaqueles
das normas
da ABNT;
e às prescrições
recomendações
vencedora
a providenciar
a substituição
não aceitos
no prazo
de 10 (dez)e dias
ininterruptos.dos
O
fabricantes.
transporte e carregamento dos materiais não aceitos, será de responsabilidade da licitante.
6.8 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos produtos será por conta da
6.10 - Todas
as despesas de recolhimento e transporte ficará a cargo da empresa vencedora.
empresa
vencedora.
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1 - São obrigações da CONTRATANTE:
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6.97.1.1
- Por- Receber
ocasião odaobjeto
entrega,
caso eseja
detectado
que os materiais
não
atendam
às especificações técnicas do
no prazo
condições
estabelecidas
no Edital
e seus
anexos;
objeto
licitado,
poderá
a
Administração
rejeitá-los,
integralmente
ou
em
parte,
obrigando-se
a empresa vencedora
7.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as
a especificações
providenciar a constantes
substituição
daqueles
não
aceitos
no
prazo
de
10
(dez)
dias
ininterruptos.
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;O transporte e
carregamento
dos materiais
não aceitos,por
seráescrito,
de responsabilidade
da licitante.
7.1.3 - Comunicar
à CONTRATADA,
sobre imperfeições,
falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.10
- Todas
as despesas
de recolhimento
e transporte
ficará a cargo
da empresa vencedora.
7.1.4
- Acompanhar
e fiscalizar
o cumprimento
das obrigações
da CONTRATADA,
através de comissão/servidor
especialmente designado;
7.1.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
7 -forma
OBRIGAÇÕES
DA no
CONTRATANTE:
estabelecidos
Edital e seus anexos;
7.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
7.1terceiros,
- São obrigações
da vinculados
CONTRATANTE:
ainda que
à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
8 - OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
recebimento definitivo;
7.1.3 - Comunicar
à CONTRATADA,
por escrito,
sobre imperfeições,
oue irregularidades
8.1 - A CONTRATADA
deve cumprir
todas as obrigações
constantes
no Edital, seusfalhas
anexos
sua proposta,
no objeto fornecido,
para que
substituído,
reparado
assumindoverificadas
como exclusivamente
seus os riscos
e asseja
despesas
decorrentes
da ou
boacorrigido;
e perfeita execução do objeto
e, ainda: 7.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.1.1 - Efetuar
objeto em à
perfeitas
condições,
especificações,
e local constantes
no
7.1.5a- entrega
Efetuar do
o pagamento
CONTRATADA
noconforme
valor correspondente
ao prazo
fornecimento
do objeto, no
Edital e seus
anexos,
acompanhado
da
respectiva
nota
fiscal,
na
qual
constarão
as
indicações
referentes
a:
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
7.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
8.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
27, do Código
de Defesa
Consumidor
(Lei nºem
8.078,
de 1990);
qualquer
dano do
causado
a terceiros
decorrência
de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
8.1.3 - Substituir,
reparar
ou
corrigir,
às
suas
expensas,
no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
prepostos ou subordinados.
com avarias ou defeitos;
8.1.4 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8 -8.1.5
OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
- Manter, durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.18.1.6
- A -CONTRATADA
todas durante
as obrigações
constantes
no Edital, seus anexos e sua proposta,
Indicar prepostodeve
para cumprir
representá-la
a execução
do contrato.
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:
9 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
8.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes
e seus anexos,
acompanhado
9.1 - Não será
admitidanoa Edital
subcontratação
do objeto
licitatório. da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10 - CONTROLE
DAa EXECUÇÃO:
8.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
ou defeitos;
10.1 - Nosobjeto
termoscom
do avarias
art. 67 Lei
nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega 8.1.4
dos -bens,
anotando
em registro próprio
todas
as ocorrências
comque
a execução
e
Comunicar
à CONTRATANTE,
no prazo
máximo
de 24 (vinterelacionadas
e quatro) horas
antecede a
determinando
queentrega,
for necessário
à regularização
de falhas ou
observados.
datao da
os motivos
que impossibilitem
o defeitos
cumprimento
do prazo previsto, com a devida
comprovação;
10.1.1 - O 8.1.5
recebimento
de material
por servidores
designados
pela autoridade com
competente.
- Manter,
duranteserá
todarecebido
a execução
do contrato,
em compatibilidade
as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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8.1.6 - Indicarda
preposto
para representá-la
do contrato.
10.3 - O representante
Administração
anotará emdurante
registroa execução
próprio todas
as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
9.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11 - DO PAGAMENTO:
11.1 - O pagamento será realizado de acordo com o serviço, mediante a apresentação pela CONTRATADA, da
10Nota
- CONTROLE
EXECUÇÃO:
Fiscal, aoDAMunicípio
de Colatina/Fundo Municipal de Colatina, acompanhada dos documentos de
regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
10.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
11.1.1 - Certidão
ou Certidão
Positiva com
Efeito ou
Negativa,
débitos relativos a Tributos Federais e à
determinando
o queNegativa
for necessário
à regularização
de falhas
defeitosde
observados.
Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
11.1.2 - Certificado
o Fundo
de recebido
Garantia por
de Serviço
- FGTS; pela autoridade
10.1.1 - de
O Regularidade
recebimento perante
de material
será
porTempo
servidores
designados
11.1.3 - Certidão
Negativa
ou
Certidão
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de
débitos
perante
a Fazenda Estadual competente.
Estado Sede da Empresa;
11.1.4
- Certidão Negativa
ou Certidão
comnem
Efeito
Negativa,
de débitos perante
a Fazenda Municipal
10.2
- A fiscalização
de que trata
este itemPositiva
não exclui
reduz
a responsabilidade
da CONTRATADA,
inclusiveMunicípio
Sede dapor
Empresa;
perante
terceiros,
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
11.1.5 - Certidão
Negativa oudesta,
Certidão
Negativa, de débitos
perante a Justiça
do Trabalho;
redibitórios,
e, na ocorrência
nãoPositiva
implicacom
em Efeito
corresponsabilidade
da Administração
ou de seus
agentes e
11.1.6 - Comprovação
da Inscrição
prepostos,
de conformidade
com o art.no70CNPJ;
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.7 - Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
10.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução
contrato,
mês e ano,
bem como
o nome dos funcionários
eventualmente
envolvidos,
11.2 - A do
Nota
Fiscal eindicando
os demaisdia,
documentos
emitidos
pela CONTRATADA
serão atestados
pelo responsável
pelo
determinando
for licitado
necessário
à regularização
ou defeitos
observadosnoeprazo
encaminhando
os
recebimento odoque
objeto
e serão
encaminhadosdas
parafalhas
processamento
e pagamento
de 30 (trinta)
apontamentos
à autoridade
competente
para as providências cabíveis.
dias ininterruptos
após a respectiva
apresentação.
11.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a
11indicar
- DO PAGAMENTO:
na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
11.1
- O- pagamento
de acordo com
o serviço,
mediante
a apresentação
CONTRATADA,
da
11.4
Ocorrendo será
errosrealizado
na apresentação
das Notas
Fiscais
ou nos
documentos pela
relativos
às obrigações
Nota
Fiscal, ao Município
de Colatina/Fundo
Municipal
de Colatina,
acompanhada
documentos
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA
providências
para retificação,
ficandodos
estabelecido
quede
o
regularidade
exigidos
para
a habilitação
licitatório,da
a saber:
prazo para fiscal
pagamento
será
contado
a partirno
daprocedimento
data da regularização
pendência.
11.1.1
- Certidão
ou Certidão
Efeito
Negativa, na
de etapa
débitos
a Tributos
11.5 - A Nota
Fiscal
deverá Negativa
conter o mesmo
CNPJPositiva
e razãocom
social
apresentados
derelativos
Credenciamento
e
Federais
e
à
Dívida
Ativa
da
União
unificando
as
Contribuições
Previdenciárias;
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
11.1.2 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
11.6 - Qualquer
no Contrato
social,Positiva
ato constitutivo
ouNegativa,
estatuto de
quedébitos
modifique
as informações
11.1.3 alteração
- Certidãofeita
Negativa
ou Certidão
com Efeito
perante
a Fazenda
registradasEstadual
no certame,
deverá
serda
comunicado
- Estado
Sede
Empresa; ao Município de Colatina, mediante documentação própria, para
apreciação11.1.4
da autoridade
competente.
- Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda
Municipal - Município Sede da Empresa;
11.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
11.1.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
Trabalho;
- Comprovação
da Inscrição
no CNPJ; deverá manter as mesmas condições previstas no edital
11.8 - Para11.1.6
a efetivação
do pagamento
a CONTRATADA
11.1.7
Certidão
Negativa
de
Débitos
(CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de
no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
Colatina.
11.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65, da Lei nº 8.666/93.
11.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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11.2
- A- Não
Nota
Fiscalsobe hipótese
os demais
documentos
11.11
haverá,
alguma,
pagamento emitidos
antecipado.pela CONTRATADA serão atestados pelo
responsável pelo recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento
no11.12
prazo- de
30 (trinta) diasvedado
ininterruptos
após do
a respectiva
apresentação.
É expressamente
ao prestador
serviço efetuar
cobrança ou desconto de duplicatas através de
rede bancária ou de terceiros.
11.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
12 - DO REAJUSTE:
11.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas,
seráfixos
solicitada
a CONTRATADA
providências
para
retificação, ficando estabelecido que o
12.1 - Os preços são
e irreajustáveis
na forma da
legislação em
vigor.
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
11.5
Fiscal deverá
conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
13 -- A
DANota
GARANTIA
DE EXECUÇÃO:
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
13.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
11.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria, para
13.1.1 - da
Considerando
a discricionariedade apontada pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, verifica- se que na
apreciação
autoridade competente.
presente contratação não demanda a necessidade de exigência de garantia contratual.
11.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.8 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital
- Cometeainfração
nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
no14.1
que concerne
propostaadministrativa
de preço e a habilitação.
CONTRATADA que:
11.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65,
- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
da14.1.1
Lei nº 8.666/93.
14.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.10
- Nenhum
pagamento
será efetuado
à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
14.1.3
- falhar fraudar
na execução
do contrato;
financeira,
em virtude de de
penalidade
ou inadimplência contratual.
14.1.4 - comportar-se
modo inidôneo;
14.1.5 - cometer fraude fiscal.
11.11 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA
11.12
- É expressamente
as seguintes
sanções: vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de
rede bancária ou de terceiros.
14.2.1 - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a CONTRATANTE;
1214.2.2
- DO REAJUSTE:
- multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
12.1
- Os -preços
fixos e irreajustáveis
na forma
legislação
vigor.total do contrato, no caso de inexecução
14.2.3
multa são
compensatória
de 20 % (vinte
por da
cento)
sobre em
o valor
total do objeto;
14.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
13aplicada
- DA GARANTIA
EXECUÇÃO:
de forma DE
proporcional
à obrigação inadimplida;
14.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
13.1
- Não
haverá exigência
de opera
garantia
contratual
da execução,
justificadas:
qual
a Administração
Pública
e atua
concretamente,
pelopelas
prazorazões
de atéabaixo
dois anos;
14.2.6 - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
13.1.1 - Considerando
discricionariedade
apontada pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, verifica- se que
descredenciamento
no SICAF peloaprazo
de até cinco anos;
na
presente
contratação
não
demanda
a
necessidade
de exigência
garantia
contratual.
14.2.6.1 - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista
neste de
subitem
também
é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
14.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
14os
- DAS
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS:
motivos
determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
prejuízos causados;
14.3 - As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
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juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA
que:ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
14.4 - Também
profissionais que:
14.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.4.1 - tenham
sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
- ensejar o retardamento da execução do objeto;
quaisquer14.1.2
tributos;
14.4.2 - tenham
atos ilícitos
visandodo
a contrato;
frustrar os objetivos da licitação;
14.1.3 -praticado
falhar fraudar
na execução
14.4.3 - demonstrem
não
possuir
idoneidade
para
14.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.1.5 - cometer fraude fiscal.
14.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
14.2
- Pela inexecução
total oue parcial
objetoàdeste
contrato, aobservando-se
Administraçãoopode
aplicar à CONTRATADA
assegurará
o contraditório
a ampladodefesa
CONTRATADA,
procedimento
previsto na Lei as
nº
seguintes
sanções:
8.666, de
1993.
14.2.1 - Advertência,
faltas leves,
assim entendidas
aquelas que anão
acarretem
prejuízos
14.6 - A autoridade
competente, por
na aplicação
das sanções,
levará em consideração
gravidade
da conduta
do
significativos para a CONTRATANTE;
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
14.2.2 - multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
proporcionalidade.
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
14.2.3 - multa
compensatória
de 20registradas
% (vinte por
14.7 - As penalidades
serão
obrigatoriamente
no cento)
SICAF. sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
14.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
15 - DA VALIDADE
DAaplicada
ATA: de forma proporcional à obrigação inadimplida;
acima, será
14.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
15.1 - A validade
da Ata pela
de Registro
de Preços seráPública
de 12 (doze)
contados a partirpelo
da data
administrativa
qual a Administração
opera meses,
e atua concretamente,
prazosubsequente
de até dois
a sua publicação,
anos; não podendo ser prorrogada.
14.2.6 - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1 - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1
deste Termo de Referência.
14.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
14.3 - As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
14.4.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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14.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
14.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15 - DA VALIDADE DA ATA:
15.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente a
sua publicação, não podendo ser prorrogada.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:
Proponente:
Endereço:
Endereço:
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP
Nº 001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico SRPNº 001/2022
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de Entrega: Conforme TR. (Anexo I)
Validade da Proposta: 90 (noventa) diasPrazo de Entrega:
CNPJ.:
Insc.Conforme
Estadual: TR. (Anexo I)
CNPJ.:Insc.
Estadual:
Condições
de Pagamento:
CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
ITEMCondições
QUANT. UNID.
ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
de Pagamento:
CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL MARCA

ITEMQUANT.UNID.ESPECIFICAÇÃOMARCAVALOR UNIT.VALOR TOTAL

? ? TOTAL: R$
VALOR
TOTAL POR EXTENSO:
DATA:
VALOR TOTAL: R$
CARIMBO
E ASSINATURA
DA PROPONENTE
TOTAL
POR EXTENSO:

DATA:
CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE
Obs.: Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo constante no
presente Termo de Referência prevalecerá o Termo de Referência em consonância ao Princípio da
Vinculação
ao Atodivergência
Convocatório.
Obs.: Havendo
entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo constante no presente
Termo de Referência prevalecerá o Termo de Referência em consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato
Convocatório.
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ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ítem

00001

Lote

Código

00056315

Especificação

Marca

TUBO EM PVC DEFOFO tubo em pvc defofo,
fabricado de acordo com a nbr 7665/20 da
abnt, para pressão de serviço de 1mpa
(10,0kgf/cm2) na cor ocre para rede
elevatória de esgoto, em barra com 6m de
comprimento, com junta jei, dn 500-20.
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Unidade

UN

Quantidade

Unitário

Valor Total

130

6.000,00

780.000,0
0
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ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA
DE OBRAS
OBRAS
SECRETARIAMUNICIPAL
MUNICIPAL DE
N.ºN.º /2022
/2022
O MUNICÍPIO
DE COLATINA,
pessoa jurídica
de direito
público
interno,
inscrito
CNPJsob
soboo nº
nº
O MUNICÍPIO
DE COLATINA,
pessoa jurídica
de direito
público
interno,
inscrito
no no
CNPJ
27.165.729/0001-74,
comcom
sedesede
na av.naÂngelo
Giuberti,Giuberti,
343, bairro
Esplanada,
Colatina/ES,Colatina/ES,
neste ato representado
27.165.729/0001-74,
av. Ângelo
343,
bairro Esplanada,
neste ato
porrepresentado
seu Prefeitopor
Municipal,
Sr. João
Guerino
Balestrassi,
brasileiro, casado,
portador do
CPF:
seu Prefeito
Municipal,
Sr. João
Guerino Balestrassi,
brasileiro,Engenheiro,
casado, Engenheiro,
portador
493.782.447-34,
residente
nesta
Cidade,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
considerando
o
julgamento
do CPF: 493.782.447-34, residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, considerando da
o
licitação
na modalidade
Eletrônico
nº 001/2022,
o Sistema
Registro
Preços,
julgamento
da licitaçãoPregão
na modalidade
Pregão
Eletrônico instaurado
nº 001/2022,sob
instaurado
sob de
o Sistema
de de
Registro
de
devidamente
homologadohomologado
pela autoridade
xx/xxxx/2022,
conforme Processo
nº 019830/2021,
Preços, devidamente
pela competente
autoridade em
competente
em xx/xxxx/2022,
conforme
Processo nº
RESOLVE
registrar
os preços
da empresa
______________,
no CNPJ sobinscrita
o nº ______________,
019830/2021,
RESOLVE
registrar
os preços
da empresa inscrita
______________,
no CNPJ sob ocom
nº
sede
na Rua/Av. ____________,
_____,____________,
Bairro ___________,
_________
- ___, CEP.: ___________,
neste
ato
______________,
com sede na nº
Rua/Av.
nº _____,
Bairro ___________,
_________ - ___,
CEP.:
denominada
CONTRATADA,
representadaCONTRATADA,
por __________
(indicar a condição
jurídica do representante
perante
___________,
neste ato denominada
representada
por? ? __________
(indicar a condição
a empresa,
por
ex-sócio,
diretor,
procurador,
etc),
Sr.(a)
_________________,
(nome
completo,
nacionalidade,
jurídica do representante perante a empresa, por ex-sócio, diretor, procurador, etc), Sr.(a)
estado
civil, profissão), inscrito
no CPF sob
o nº ________________,
portador dainscrito
CarteiranodeCPF
Identidade
nº
_________________,
(nome completo,
nacionalidade,
estado civil, profissão),
sob o nº
____________,
residente
e
domiciliada
na
Rua/Av.
_____________,
Bairro
____________,
____________
ES,
________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________, residente e domiciliada na Rua/Av.
vencedora
do LoteBairro
XX, ____________,
nas quantidades
estimadas,- ES,
atendendo
as docondições
previstas
no Instrumento
_____________,
____________
vencedora
Lote XX, nas
quantidades
estimadas,
Convocatório
e
mediante
as
cláusulas
seguintes:
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:
1 - DO OBJETO:
1 - DO OBJETO:
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual formalização de ata de registro
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual formalização de ata de
de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, destinado à obra de implantação de
registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, destinado à obra de implantação
parte do Sistema de Esgotamento Sanitário - lado Norte, da sede de Colatina, através da Secretaria
de parte do Sistema de Esgotamento Sanitário - lado Norte, da sede de Colatina, através da Secretaria Municipal
Municipal de Obras, especificado no item 4 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP
de Obras, especificado no item 4 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP PMC nº
PMC nº 001/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
001/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
transcrição.
2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
2.1 - Ona(s)
preçoproposta(s)
registrado,são
as as
especificações
ofertadas
que seguem: do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Fornecedor
CNPJ/MF, endereço, contatos,
representante)
Item
do TR (razão social,
Especificação
Marca (se
exigida no edital) Modelo (se exigido no edital)
Item doUnid.
TREspecificaçãoMarca
exigida
no edital)Modelo
(se exigido
no edital)Unid.Quant.Valor Un.Prazo de
Quant. (se Valor
Un.
Prazo de garantia
ou validade

garantia ou validade

3 - DOS ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):
3 - DOS ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):
3.1 - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
3.1 - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
4 - DA VALIDADE DA ATA:
4 - DA VALIDADE DA ATA:
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente de
sua
publicação,
nãodapodendo
ser prorrogada.
4.1
- A validade
Ata de Registro
de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente
de sua publicação, não podendo ser prorrogada.
5 - DA REVISÃO E CANCELAMENTO:
5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
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e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5 - DA REVISÃO E CANCELAMENTO:
5.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
5.1 mercado
- A Administração
pesquisa
periodicamente,
emà intervalos
não superiores
a 180
(cento e
ou de fatorealizará
que eleve
o custode
domercado
objeto registrado,
cabendo
Administração
promover as
negociações
oitenta)
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
juntodias,
ao(s)a fornecedor(es).
5.2 5.3
- Os
preços registrados
poderão
ser revistos
em ao
decorrência
de eventual
redução
preços
praticados no
- Quando
o preço registrado
tornar-se
superior
preço praticado
no mercado
pordos
motivo
superveniente,
a
mercado
ou
de
fato
que
eleve
o
custo
do
objeto
registrado,
cabendo
à
Administração
promover
as
negociações
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados
junto
ao(s)
fornecedor(es).
pelo
mercado.
5.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
5.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
mercado.
A ordem deque
classificação
dos reduzir
fornecedores
que aceitarem
seuspelo
preços
aos valores
mercado
5.4 5.4.1
- O -fornecedor
não aceitar
seu preço
ao valor reduzir
praticado
mercado
será de
liberado
do
observará
a
classificação
original.
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5 - Quando
de mercado
tornar-sedos
superior
aos preços
o fornecedor
não puder
cumprirde
o
5.4.1o -preço
A ordem
de classificação
fornecedores
queregistrados
aceitarem ereduzir
seus preços
aos valores
compromisso,
o
órgão
gerenciador
poderá:
mercado observará a classificação original.
- liberar
o fornecedor
compromisso
assumido,
caso
a comunicação
ocorra antes
do pedido
5.5 5.5.1
- Quando
o preço
de mercadodotornar-se
superior
aos preços
registrados
e o fornecedor
não puder
cumprirde
o
fornecimento,
e sem
aplicaçãopoderá:
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
compromisso,
o órgão
gerenciador
apresentados; e
5.5.1 - os
liberar
o fornecedor
do compromisso
caso a comunicação
ocorra antes do pedido
5.5.2 - convocar
demais
fornecedores
para assegurarassumido,
igual oportunidade
de negociação.
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
e
5.6 - Nãocomprovantes
havendo êxitoapresentados;
nas negociações,
o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de5.5.2
preços,
adotando
medidas
cabíveis para
daigual
contratação
mais vantajosa.
- convocar
os as
demais
fornecedores
paraobtenção
assegurar
oportunidade
de negociação.
- Ohavendo
registro do
fornecedor
será cancelado
quando:
5.6 5.7
- Não
êxito
nas negociações,
o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
- não retirar
a nota de
empenho
ouquando:
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
5.7 5.7.2
- O registro
do fornecedor
será
cancelado
sem justificativa aceitável;
5.7.3 - não
aceitar
reduzir oas
seu
preço registrado,
hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no
5.7.1
- descumprir
condições
da ata de na
registro
de preços;
mercado; 5.7.2
ou
- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
5.7.4 - sofrer
sanção administrativa
cujo efeito
torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando
Administração,
sem justificativa
aceitável;
o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
5.8 - O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
5.7.4
sofrer sanção
administrativa
cujo
efeito torne-o
proibido de
contrato administrativo,
formalizado
por-despacho
do órgão
gerenciador,
assegurado
o contraditório
e acelebrar
ampla defesa.
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
5.8 ou
- O
cancelamento
de registros
de preços da
nasata,
hipóteses
previstas
nos itens
5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
força
maior, que prejudique
o cumprimento
devidamente
comprovados
e justificados:
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9.1 - por razão de interesse público; ou
5.9 5.9.2
- O cancelamento
registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
- a pedido do do
fornecedor.
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:
5.9.1 - por razão de interesse público; ou
6.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
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- atrata
pedido
acréscimo 5.9.2
de que
o §do
1ºfornecedor.
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- ACONDIÇÕES
ata de realização
da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
6 -6.3
DAS
GERAIS:
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
nos termosgerais
do Decreto
Municipal n. 057,
2009.
6.1Preços,
- As condições
do fornecimento,
tais de
como
os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
6.2lida
- É evedado
acréscimos
nos quantitativos
fixados
nesta ata de
registro
preços,
inclusive
o acréscimo
achadaefetuar
em ordem,
vai assinada
pelas partes
e encaminhada
cópia
aos de
demais
órgãos
participantes
(se
de houver).
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens
ou eserviços
Local
data com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do Decreto Municipal n. 057, de 2009.
Assinaturas
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
Representante legal do órgão gerenciador Representante(s) legal(is) do(s)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
fornecedor(s) registrado(s)
Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s)
fornecedor(s) registrado(s)
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